
REGULAMIN 

LIGI SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁYWANIU 
 

1. Termin i miejsce zawodów. 

1.1. Według zasad generalnych 

1.2. Zawody odbędą się dwa razy w roku /na pływalni 25m i 50m/. 

1.3. Edycja zawodów obejmuje rok szkolny. 

2. Kierownictwo zawodów - według zasad generalnych. 

3. Uczestnictwo. 

Startują zawodnicy - uczniowie Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

4. Zgłoszenia. 

Według zasad generalnych 

5 Program zawodów 

 

I dzień – blok popołudniowy 

Kobiety  Mężczyźni 

1 50m stylem grzbietowym 2 50m stylem grzbietowym 

3 100m stylem dowolnym 4 100m stylem dowolnym 

5 100m stylem klasycznym 6 100m stylem klasycznym 

7 200m stylem motylkowym 8 200m stylem motylkowym 

9 400m stylem zmiennym 10 400m stylem zmiennym 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

11 4 x 200m stylem dowolnym 12 4 x 200m stylem dowolnym 
 

II dzień – blok poranny 

Kobiety  Mężczyźni 

13. Sztafeta im. A. Sylwestrowicza 8 x 50 m. st. dowolnym (mieszana) 

14 800 m stylem dowolnym 15 1500 m stylem dowolnym 

16 50 m stylem motylkowym 17 50 m stylem motylkowym 

18 50 m stylem klasycznym 19 50 m stylem klasycznym 

20 200m stylem dowolnym 21 200m stylem dowolnym 

22 200m stylem grzbietowym 23 200m stylem grzbietowym 

24 200m stylem zmiennym 25 200m stylem zmiennym 

 

 

II dzień – blok popołudniowy 

Kobiety  Mężczyźni 

26 50m stylem dowolnym 27 50m stylem dowolnym 

28 100m stylem grzbietowym 29 100m stylem grzbietowym 

30 100m stylem motylkowym 31 100m stylem motylkowym 

32 200m stylem klasycznym 33 200m stylem klasycznym 

34 400m stylem dowolnym 35 400m stylem dowolnym 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

36 4 x 100m stylem dowolnym 37 4 x 100m stylem dowolnym 

38 4 x 100m stylem zmiennym 39 4 x 100m stylem zmiennym 

 

 

6. Przepisy techniczne: 



6.1 Zawody przeprowadzane będą seriami na czas od najsłabszej do najsilniejszej. 

6.2 Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Organizator na podstawie 

zweryfikowanych czasów zgłoszenia. 

6.3 Każda szkoła może zgłosić do każdej konkurencji indywidualnej dowolną liczbę 

zawodników ale punkty zdobywa dwóch najlepszych. Do każdej konkurencji 

sztafetowej każda szkoła może zgłosić jeden zespół sztafetowy. 

6.4 Zawodnicy mają prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych                      i 

w sztafetach. 

6.5 Sztafeta 8 x 50 m st. dowolnym jest punktowana i wliczana do punktacji ogólnej. 

Uczestniczą w niej 4 K i 4 M –naprzemiennie zaczynając od K.   

7. Punktacja: 

      7.1 Podczas zawodów prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa. 

      7.2 W punktacji indywidualnej o wyniku zawodnika decydować będzie suma punktów wg 

tabeli wielobojowej FINA z dwóch startów w następujących blokach konkurencji: 

 

Blok Styl Dystans 

1. Dowolny (sprint) 50, 100, 200 

2. Dowolny (dystans) 400, 800 K/ 1500 M 

3. Motylkowy 50, 100, 200 

4. Grzbietowy 50, 100, 200 

5. Klasyczny 50, 100, 200 

6. Zmienny 200, 400 

 

        7.3 W punktacji drużynowej o kolejności zadecyduje suma punktów zdobytych przez 

zawodników danej szkoły za miejsca w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych.  

7.4 Punkty za miejsca w konkurencjach indywidualnych będą przyznawane wg klucza –  

- Im – liczba zgłoszonych szkół x 2 + 1 pkt. 

- IIm - liczba zgłoszonych szkół x 2 + 1- 2 pkt. 

- IIIm - liczba zgłoszonych szkół x 2 + 1 pkt. - 3 pkt. 

- kolejne miejsca „-1 pkt”. 

       7.5 W konkurencjach sztafetowych punkty przyznawane są w podwójne ilości. 

       7.6 Klasyfikacja końcowa Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego za dany sezon obejmuje 

sumę punktów uzyskanych w I i II rundzie zawodów. 

8. Nagrody. 

8.1 W klasyfikacji drużynowej nagrodzone zostaną pucharami trzy pierwsze szkoły                   

w klasyfikacji łącznej za dwie rundy. 

8.2 W punktacji indywidualnej nagrodzeni  zostaną oddzielnie w każdej rundzie, zawodnicy 

i zawodniczki zajmujący miejsca I – III w blokach konkurencji wymienionych w p. 7.2. 

9. Zasady finansowania. 

9.1 Koszty organizacyjne pokrywa szkoła - gospodarz zawodów. 

       9.2 Koszty pobytu pokrywają zainteresowane szkoły. 

       9.3 Opłatę startową, w wysokości określonej w Taryfikatorze Opłat PZP na dany rok 

pokrywają zainteresowane szkoły. 

10. Postanowienia końcowe. 

Wg zasad generalnych 


